
DPS-4000 umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi pracującymi w systemie digitexCZK/IP®. 

Sterowanie odbywa się za pomocą radiowego punktu dostępowego RPD lub centrali alarmowej DCA-4000.

BUDOWA KOMPAKTOWA

Manipulator umożliwia regulację głośności i emisji dźwięku we wszystkich syrenach alarmowych pracujących 

w systemie digitexCZK/IP®.

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

DPS-4000 jest wyposażony w kolorowy, ekran dotykowy umożliwiający wygodną obsługę za pomocą palca 

oraz wysokiej jakości, niskoszumowy mikrofon typu „gęsia szyja”. Ponadto, manipulator posiada złącza 

interfejsów umożliwiające jego rozbudowę.

ZAŁĄCZANIE ALARMÓW

Manipulator umożliwia zarządzanie (jedną, kilkoma lub wszystkimi) syrenami pracującymi w systemie 

digitexCZK/IP® jednocześnie.

ZABEZPIECZENIE

Dostęp do funkcjonalności DPS-4000 zabezpieczony jest hasłem i kluczykiem, a wszystkie czynności 

wykonywane przez dyspozytora zapisywane są w pamięci manipulatora.

 

KONTROLA SYSTEMU 

DPS-4000 umożliwia kontrolę nad systemem digitexCZK/IP® w czasie rzeczywistym. System kontrolowany 

jest bezpośrednio z oprogramowania zaimplementowanego w manipulatorze DPS-4000.

TESTY AUTOMATYCZNE 

Manipulator umożliwia zaprogramowanie harmonogramu testów automatycznych. W zależności od 

potrzeby testy mogą być wykonywane w danej grupie, jednostkowo lub we wszystkich syrenach 

jednocześnie.

Komunikaty głosowe wygłaszane są na żywo z wbudowanego mikrofonu lub odtwarzane z pamięci. 

REGULACJA DŹWIĘKU SYREN

WYGŁASZANIE KOMUNIKATÓW 

PULPIT STERUJĄCY DPS-4000 

ZINTEGROWANE SYSTEMY POWIADAMIANIA

DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k., www.digitex.pl, digitex@digitex.pl, +48 58 555 88 60

ZALETY i FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

Waga                                                                                     1148 g                                                                                                                                                                  

 

Materiał                                                                                 obudowa aluminiowa 

                                                                              

 

Dysk HDD                                                                 

Porty i złącza                                                                         2 x USB, RJ45 10/100/1000 Mb/s, HDMI, RS-232, RS-485, D-SUB-15 

Zegar                                                                                      wbudowany zegar RTC

Komunikacja                                                                         protokół sieciowy TCP/IP                                                                              

 

Pulpit sterujący DPS-4000 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników systemu digitexCZK/IP®, którzy oczekują natychmiastowego działania. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii cyfrowej manipulator pełni funkcję urządzenia dyspozytorskiego (istnieje możliwość umieszczenia 

manipulatora w dowolnym miejscu z zasilaniem sieciowym 230 V). Dodatkowo, DPS-4000 umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych

 tj.: stacji meteorologicznych z interfejsem szeregowym, czujników skażeń biologicznych i chemicznych, radiotelefonu cyfrowego i modemu 

radiowego.  

Wymiary                                                                                 75 wys. x 245 szer. x 185 gł. mm, (bez mikrofonu)    

Zasilanie główne 12 VDC lub 230 VDC, 50 Hz (zasilacz)

60 GB SSD

Gwarancja                                                                              24 miesiące

Ekran                                                                                      7 cali, dotykowy (pojemnościowy) 
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